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adia as eleições 
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Major Capelli, aposentado da PM, 
assume Secretaria de Defesa Social
O major reformado da Polícia Militar do Paraná Valdecir Gonçalves Capelli assumiu a 

Secretaria Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Umuarama na manhã de ontem 
e já começou a trabalhar. Ele foi nomeado pelo prefeito Celso Pozzobom e passa a 
comandar o setor responsável pelas ações do Município nas áreas de segurança 

(Guarda Municipal), trânsito (Umutrans) e a Defesa Civil. l Pág. 8

Secretaria de Saúde de 
Umuarama confirma 
25 novos casos 
de covid-19 

Com arquibancadas 
vazias, começa 
domingo a temporada 
2020 de Fórmula 1 

Tiro de 12
 Guardas municipais de Umuarama passaram por instrução 
de tiro na tarde de ontem. A partir de agora, serão usados 

novos armamentos nas rondas. Além de pistolas e revólveres, 
os GMs levarão escopetas calibre 12 milímetros. A prova final 
será na próxima sexta-feira. “O objetivo é dar mais segurança 

à população”, aponta o inspetor Valdiney Rissato. 
l Pág. 9 TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Fora do ar
Desde terça-feira (30), emissoras de rádio e televisão não 
podem transmitir programa apresentado ou comentado 
por pré-candidatos a prefeito e vereador para as eleições 
municipais deste na o. O prazo é fixado pelo calendário 
vigente. Entretanto, o TSE destaca que o Congresso discute 
uma PEC sobre a possibilidade de adiamento das eleições 
devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, e que 
outras datas podem ser afetadas.

Multa e equilíbrio
Eventual descumprimento da regra prevista na Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997) pode acarretar multa à emissora 
e cancelamento do registro de candidatura dos envolvidos. 
Tais sanções podem ser aplicadas pelo juiz eleitoral, caso 
o pré-candidato seja escolhido em convenção partidária. 
A proibição vale tanto para a programação normal das 
emissoras quanto para o noticiário, ou seja, ainda que sob 
a forma de entrevista jornalística em que seja possível 
identificar o entrevistado. A norma proíbe difundir opinião 
favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligação, 
para garantir uma disputa equilibrada.

Fabio Camargo no TCE
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) colocou fim ao 
questionamento sobre a eleição, pela Assembleia 
Legislativa (Alep), de Fabio Camargo como conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), 
ocorrida há quase sete anos. Em voto proferido pela 
ministra Assusete Magalhães, o STJ negou provimento ao 
recurso em mandado de segurança contra o TJ do Paraná, 
proposto por Max Schrappe, que declarou a legitimidade 
do processo de escolha realizado pela Alep.

Eleito pela maioria
Segundo TJ, a eleição de 
15 de julho de 2013 estava 
dentro dos parâmetros legais 
porque era exigida maioria 
simples e também porque 
Camargo obteve a maioria 
qualificada, considerando 
que o quórum era de 
52 deputados, e não 54. 
Camargo foi eleito com 27 
votos para ocupar a vaga 
aberta com a aposentadoria 
do conselheiro Hermas 
Brandão. Fábio é filho 
do ex-presidente do TJ, 
desembargador Clayton 
Camargo. O conselheiro foi 
defendido pelos advogados 
Igor Tamasaukas e João 
Antonio Sucena Fonseca.

Recurso rejeitado
A ministra Assusete 
Magalhães acatou parecer 
do Ministério Público 
Federal (MPF), pela rejeição 
do recurso, destacando 
que “no caso em tela, 
falece ao recorrente a 
legitimidade ativa ad 
causam para a impetração 
do mandado de segurança. 
Vale dizer, ele não é titular 
do suposto direito líquido 
e certo invocado e que o 
legitimaria a figurar no polo 
ativo da demanda”. “Claro 
está que o direito postulado 
não pertence ao recorrente, 
que postula direito alheio, 
sem respaldo para tanto”, 
acrescenta.
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TCE-PR apura em 36 cidades, cidades de combate a pandemia
As prefeituras dos 36 municípios 

paranaenses com população superior 
a 50 mil habitantes têm até a próxima 
sexta-feira (3 de julho) – caso solicitem 
prorrogação de prazo – para respon-
der questionário enviado pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PR) com o 
objetivo de avaliar as medidas toma-
das para combater as crises sanitária, 
econômica e social provocadas pela 
pandemia da covid-19.

A atividade de fiscalização está 
sendo realizada pela Coordenadoria 
de Auditorias (CAUD) da Cor te em 
parceria com o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), entidade de apoio aos tribunais 
de contas brasileiros atualmente pre-
sidida pelo conselheiro do TCE-PR 
Ivan Bonilha. As questões aplicadas 
são distribuídas em três eixos: saúde, 
assistência social e emprego e renda.

Os gestores estão sendo inquiridos 
sobre quais ações estão desenvol-
vendo para, entre outros pontos, orga-
nizar os serviços de atenção básica à 
saúde; facilitar o pagamento do auxílio 

Câmara aprova PEC que adia as 
eleições de 2020 para novembro

A Câmara dos Deputados apro-
vou, ontem (quarta-feira, 01), a Pro-
posta de emenda à constituição (PEC) 
18/2020, que adia as eleições deste 
ano de 4 de outubro para dia 15 de 
novembro – e segundo turno em 29 de 
novembro, onde for necessário – por 
causa da pandemia do novo coronaví-
rus. A proposta passou em dois turnos 
e será promulgada ainda hoje (quinta-
-feira, 02/07), às 10 horas.

Foram 402 votos favoráveis e 90 
contrários, com 4 abstenções no pri-
meiro turno e por 407 a 70, com uma 
abstenção, no segundo. Na Câmara, 
o relator Jhonatan de Jesus (Repu-
blicanos-RR) manteve a íntegra apro-
vada no Senado no último dia 23 de 
julho. Proposta pacífica no Senado, 
a PEC enfrentava resistência entre 
deputados. Passou, contudo, depois 
de acordo envolvendo a manutenção 
do Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM) sem perdas (decorrentes 
da queda de arrecadação) até o fim 

do ano e a retomada da inserção de 
propaganda partidária gratuita na tele-
visão e no rádio — a ser aprovada em 
projeto de lei do Senado.

Além das datas do pleito, a PEC 

altera uma série de outras etapas 
do calendário eleitoral e permite que 
partidos façam convenções e reuniões 
para escolha de candidatos e forma-
ção de coligações virtualmente.

emergencial da União às pessoas em 
situação social mais vulnerável; aju-
dar os empreendimentos locais a obter 
financiamento do governo federal; e 
facilitar a retomada da atividade econô-
mica em seus respectivos municípios.

O objetivo da iniciativa é informar 
os prefeitos a respeito da importân-
cia de serem implementadas medi-
das para mitigar os problemas resul-
tantes da pandemia, incentivando-os 
a elaborar planos de ação nesse 
sentido, bem como relatar às câma-
ras de vereadores, aos conselhos 

municipais, aos agentes locais de 
controle social e ao conjunto da 
soc iedade quais prov idências 
estão sendo efetivamente toma-
das pelos gestores.

Após o fim dos trabalhos, o TCE-
-PR avaliará, em relatórios específicos, 
o grau de esforço de cada prefeitura 
para implementar ações que possam 
ser úteis no enfrentamento à Covid-19. 
Os documentos utilizarão como base 
modelo teórico de combate à pande-
mia desenvolvido pela própria equipe 
técnica do Tribunal.

ALÉM das datas do pleito, a PEC altera uma série de outras etapas do calendário eleitoral

DIVULGAÇÃO

Hotsite
Todas as informações do Tribunal de Contas relativas à pandemia da Covid-19 

estão reunidas no hotsite do TCE. O objetivo é orientar gestores e servidores públicos 
paranaenses a cumprir a lei e possibilitar a tomada de ações rápidas e eficientes no 

combate à doença. Seu conteúdo é atualizado constantemente pelo grupo técnico do 
Tribunal encarregado de atender as demandas dos jurisdicionados. Nesse ambiente 
virtual, estão disponíveis todas as medidas adotadas pela Corte, respostas às dúvi-
das mais frequentes apresentadas pelos jurisdicionados, legislação relacionada ao 

combate à pandemia, além da relação de todos os municípios que tiveram o estado de 
calamidade reconhecido pela Assembleia Legislativa do Paraná.
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Resultado
alcançado

 Depois da aprovação 
em plenário na Câmara 
Municipal, do relatório final 
da CPI do Transporte, que 
analisou os termos do 
contrato firmado entre o 
município e a empresa 
Viação Umuarama, os 
vereadores membros da 
comissão afirmam terem 
alcançado o resultado 
que era esperado.

Conforme Deybson 
Bitencourt, presidente da 
CPI, acompanhado de Ana 
Novais (relatora), Jones 
Vivi (membro) e Mateus 
Barreto (suplente), o resul-
tado almejado nas inves-
tigações “com toda cer-
teza foi alcançado. Além 
do motivo inicial que nos 
levou a instaurar a comis-
são parlamentar, que era 
o preço da passagem, con-
seguimos identificar uma 
série de irregularidades 
na prestação do serviço”, 
destaca o vereador.

A vereadora Ana Novais 
destaca que com a aprova-
ção unânime do relatório 
pelo plenário da Câmara 
Municipal, a próxima etapa 
é o encaminhamento de 

cópias do documento a 
órgãos de controle que 
terão ciência das denún-
cias e irregularidades 
constatadas e tomarão 
as medidas legais para 
que seja possível solu-
cionar os problemas.

Jones Vivi e Mateus 
Barreto reforçam que 
caberá à Prefeitura Muni-
cipal, Ministério Público 
Estadual, Tribunal de Con-
tas do Estado e Ministé-
rio Público de Contas do 
Estado, ingressar com as 
medidas legais e adminis-
trativas que promovam a 
reparação dos prejuízos.

DEVER CUMPRIDO
Bitencour t destaca o 

sentimento dele e dos 
demais vereadores que 
par t ic iparam efet iva -
mente no trabalho de 
mensuração de dados 
– Ana Novais, Jones 
Vivi e Mateus Barreto. 
“Dever cumprido. Agora, 
cobraremos as ações 
concretas dos órgãos 
competentes, a missão 
investigativa da CPI foi 
concluída com sucesso, 
pontua Bitencour t.

ANA Novais, Jones Vivi e Deybson Bitencourt com a ex assessora jurídica Rosane 
Meyer durante as investigações da CPI

ALEX MIRANDA

Homenagem
Christiane Yared, deputada 
do PL, foi homenageada pela 
Santa Casa de Curitiba pelo 
apoio ao hospital. “Recebi 
homenagem da Santa Casa 
de Curitiba por sempre estar 
por perto da instituição, 
ajudando, sendo parceira. 
Acredito no trabalho que 
é feito e na importância 
de se investir na Saúde. 
Exatamente por isso que 
destinei, ao longo de todos 
esses anos, mais de R$ 200 
milhões para área da saúde 
do Paraná”.

Apoio total
A Prefeitura de Curitiba 
adotou as restrições 
determinadas pelo 
governador Ratinho 
Junior no combate ao 
coronavírus. As medidas 
constam no novo decreto 
e vale para regionais de 
Cornélio Procópio, Londrina, 
Cianorte, Cascavel, Foz do 
Iguaçu, Toledo, Curitiba e 
região metropolitana. As 
novas regras estaduais, mais 
restritivas, serão válidas por 
um período de 14 dias. O 
prefeito de Foz do Iguaçu, 
Chico Brasileiro, vai atender 
integralmente as medidas.

Vai recorrer
Cascavel vai respeitar as 
medidas de restrições 
impostas pelo decreto que 
proíbem o funcionamento 
dos serviços não essenciais, 
mas o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) vai recorrer à 
Secretaria Estadual de Saúde 
para que a cidade fique fora 
da quarentena. Paranhos 
lembrou que Cascavel é 
a cidade que mais realiza 
testes de covid-19 no Estado 
e, por conta disso, possui 
números elevados de casos 
confirmados. 

Isolamento social
Segundo a Secretaria da 

Saúde, a taxa de ocupação 
das UTIs também está alta 
no Paraná, em torno de 66%. 
Algumas macrorregionais 
de saúde, no entanto, estão 
com lotação acima de 70%: 
Oeste e Leste. Segundo a 
secretaria, nove hospitais 
estão com capacidade 
máxima atingida. “Nos 
últimos 15 dias, tivemos um 
crescimento na velocidade 
de casos, o que culminou 
também com a diminuição 
do índice de isolamento 
social, que está baixo, 
menos de 40% durante a 
semana. Temos que buscar 
um índice entre 50% e 
55%”, afirmou o secretário 
Beto Preto.

Mais barato
Em Santa Terezinha de 
Itaipu, os moradores 
estão pagamento cerca de 
40% mais barato na taxa 
de iluminação pública. A 
redução foi possível devido 
à substituição em 2019 
de todas as lâmpadas de 
vapor metálico pelas de 
LED. Houve a troca de mais 
de quatro mil lâmpadas em 
toda área urbana da cidade, 
incluindo ruas, avenidas, 
parques e praças.

Fake News
Em votação apertada, o 
Senado aprovou por 44 
votos a 32 o texto-base do 
projeto de lei das fake news. 
Líder do Governo, Fernando 
Bezerra (MDB-PE) afirmou 
que a liberdade do cidadão 
está sendo “tolhida” e votou 
contra, assim como Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ). 
Apesar disso, a matéria, que 
busca combater a criação 
e a divulgação de notícias 
falsas nas redes sociais, teve 
o apoio do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). O projeto 
segue agora para a 
Câmara dos Deputados.
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Umuarama registrou 25 novos 
casos positivos de coronavírus

A atualização do boletim epide-
miológico da Secretaria Municipal 
de Saúde Umuarama, apontou um 
número que continua sendo consi-
derado assustador sobre os avan-
ços do novo coronavírus na cidade. 
Ontem (quarta-feira, 1) o COE (Cen-
tro de Operações de Enfrentamento 
ao Coronavírus) registrou a confirma-
ção de 25 novos casos da doença.

Segundo os levantamentos da 
secretaria, tratam-se de 10 mulhe-
res, com idades de 19, 25, 41 
(duas), 42, 46, 49, 58, 66 e 83 
anos e 13 homens, de 13, 25, 27, 
45, 51 (dois), 54, 55, 59, 62, 67, 
74 e 76 anos. Ainda há duas crian-
ças, sendo que uma tem apenas 
um ano de idade e outra com oito 
anos, ambas do sexo masculino.

O total de casos subiu para 
201, com 142 pessoas em iso-
lamento domiciliar e sob monito-
ramento, além de cinco pacientes 
internados em enfermaria e qua-
tro óbitos. O número de recupera-
dos aumentou um pouco, pulando 
de 47 para 50.

Há ainda 311 pessoas com 
suspeita de infecção, das quais 
305 permanecem em isolamento 
domiciliar, cinco internadas em 
enfermaria e uma em unidade 
de terapia intensiva. Do total de 
1.295 notificações registradas 
até o momento, 783 suspeitas 

Cruzeiro do Oeste
A cidade vizinha de Umuarama, Cruzeiro do Oeste, atualizou ontem (1) o boletim epi-

demiológico através da Secretaria de Saúde do município. O informativo apontou 3 novos 
casos confirmados da doença, além de mais 1 suspeito que passou a ser investigado. Tam-
bém foi divulgado que 4 casos foram descartados e 12 permanecem sob monitoramento. 
Os três novos pacientes infectados são um homem, uma mulher e uma criança. Com esta 

atualização, o município registra 32 casos confirmados e um total de 121 descartados, além 
de 15 pessoas que estão com suspeita de terem sido infectadas (estes pacientes estão 

isolados aguardando o resultado dos exames que foram enviados para análise no Lacen). 
Entre os 32 casos positivos na cidade, 24 são de pessoas consideradas recuperadas da 

doença. As outras 8 estão em isolamento domiciliar.

12ª Regional de Saúde tem 241 casos confirmados de covid-19
O hospital Uopeccan, referência 

para atendimento de pacientes aco-
metidos pela covid-19 na região, 
divulgou ontem novos números da 
doença através da 12ª Regional 
de Saúde. Até ontem, haviam sido 
registrados 241 casos positivos 
de coronavírus.

A 12ª é composta por 21 muni-
cípios, entre eles Umuarama.

Em todo Paraná, de acordo com 
a Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesa), são mais de 22,6 mil infecta-
dos e no hospital em Umuarama, há 
17 pessoas internadas, sendo que 
oito delas estão sob suspeita e nove 

pacientes foram confirmados com a 
infecção. Deste total, seis estão na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
dois já com confirmação da covid-
19. Os outros pacientes estão na ala 
especial de tratamento específico da 
doença. Sete pacientes estão positi-
vados para coronavírus.

já foram descar tadas.
MAIS DA METADE

Dos 10 leitos reservados para 
pacientes com covid-19 na área da 
12ª Regional de Saúde, seis estão 

ocupados por pacientes da região, 
positivos para o coronavírus ou 
com suspeita de infecção. Já dos 
30 leitos de enfermaria, 11 estão 
ocupados nesta quarta-feira.

MENOS da metade dos leitos reservados para o tratamento da covid-19 estão disponíveis no hospital de referência

DIVULGAÇÃO
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Reformas permitem ampliação  
de vagas em escolas e CMEIs
Para ampliar a oferta de vagas 

na Educação Infantil, a Prefeitura de 
Umuarama vem investindo em obras 
de reforma e ampliação de centros 
municipais de ensino infantil – os 
CMEIs –, com a construção de novas 
salas e as melhorias estruturais neces-
sárias. A secretária municipal de Edu-
cação, Mauriza de Lima Menegasso, 
informa que pelo menos 12 novas salas 
de aula devem ser incorporadas ao 
sistema no próximo ano letivo.

“Entre outras obras, temos 
ampliações em andamento na 
Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca, que favorecerão a edu-
cação infantil, e também nos CMEIs 
Madre Paulina (Parque Danielle), 
Maria Montessori (Parque Vitória 
Régia) e Graciliano Ramos (Conjunto 
Ouro Branco), que estão em fase 
adiantada de construção”, disse a 
secretária. Com essas novas salas, 
a secretaria espera ateder a pelo 
menos 20% da demanda reprimidas 
e vagas para crianças de 0 a 3 anos.

Covid atrasou o 
cronograma
Embora o cronograma tenha atrasado 
por conta das medidas de enfrenta-
mento ao coronavírus, operários estão 
conseguindo recuperar o tempo per-
dido nas obras em estabelecimentos de 
ensino da rede municipal. A pandemia 
causou um atraso na mão de obra e na 
entrega de materiais. Na Escola Muni-
cipal Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, 
no Parque Dom Pedro, a Prefeitura está 
construindo seis novas salas de aula, 
que vão acrescentar 400 m² à estru-
tura do estabelecimento, que conta 
hoje com 1.471 m². Além das salas, 
que atenderão crianças da educação 
infantil, a escola ganhou uma reforma 
completa e pintura externa e interna 
em todos os ambientes. “O trabalho 
inclui a troca do forro por PVC, reforma 
dos banheiros e uma revisão completa 
das instalações”, explicou o diretor de 
Obras, Nélio Guazzelli. O investimento 
é de R$ 582 mil em recursos do Finisa, 
em convênio com o governo federal.

O Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Graciliano Ramos 
terá uma ampliação de 139,61 
m² de área construída, além da 
construção de solário (com 46,11 
m²) e reforma de bloco existente. 
O valor a ser investido é de R$ 
413.147,68 e o prazo de execu-
ção vai até 28 de novembro pró-
ximo. A empresa responsável é 
a Canto Nor te Construções Ltda.

A obra utiliza recursos do Contrato 

do Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa), aprovados 
como o apoio dos vereadores da 
base na Câmara Municipal”. Essa 
parceria tem permitido muitos avan-
ços em vários setores, mas com 
certeza o destaque é a educação. 
Estamos ampliando, reformando e 
melhorando praticamente todas as 
nossas unidades educacionais, na 
cidade e distritos”, apontou o pre-
feito Celso Pozzobom.

AO menos 12 novas salas de aula devem ser incorporadas ao sistema no próximo ano letivo
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Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 - -0,16 1,88
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 - 2,89 6,81

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/5 a 28/6 0,5000 0,1733 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,1733 0,0000
2/6 a 2/7 0,5000 0,1733 0,0000
3/6 a 3/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,74% 21,71 
Vale ON -2,47% 54,54 
ItauUnibanco PN +2,59% 26,10 
IRB Brasil ON -7,18% 10,21 
Viavarejo ON +4,44% 15,99 
Cyrela ON +7,53% 24,57

IBOVESPA: +1,21% 96.203 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,53
Libra est. 0,80
Euro 0,89
Peso arg. 70,55

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -2,2% 5,3170 5,3180 -2,2%
PTAX  (BC) -2,0% 5,3646 5,3651 -2,0%
PARALELO -2,1% 4,9600 5,6200 -2,1%
TURISMO -2,1% 4,9600 5,6000 -2,1%
EURO -1,8% 6,0389 6,0411 -1,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAI) 1.611,44 0,08 1,12 4,98
Oeste (MAI) 1.620,72 0,06 0,87 5,47

DÓLAR 01/07

Iene R$ 0,0499
Libra est. R$ 6,69
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1267,75 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,25%  | TJLP: 4,91%

Em 01/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 109,00 3,8% 9,5%
SOJA Paranaguá 115,00 3,6% 8,5%
MILHO Cascavel 47,00 2,2% 6,8%

SOJA 893,75 9,50 6,0%
FARELO 292,70 6,40 3,4%
MILHO 348,25 9,75 7,7%
TRIGO 498,75 8,75 -3,2%

SOJA 100,48 1,6% 7,2%
MILHO 41,60 3,3% 4,0%
TRIGO 57,89 0,2% -7,1%
BOI GORDO 205,05 1,1% 12,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 01/07 PR DIA 30d.

Em 01/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Agride a mulher 
e acaba preso
Um homem de 42 

anos foi preso por poli-
ciais militares de Umua-
rama na madrugada de 
ontem (quarta-feira, 1). 
Ele foi acusado de agre-
dir a companheira e a filha 
dela. O caso aconteceu na 
rua Cecília Meireles, em 
Umuarama. A ocorrência foi 
encaminhada para a Dele-
gacia de Polícia da cidade.

De acordo com o 
relatório da Polícia Mili-
tar, uma equipe foi acio-
nada por volta das 4h e 
seguiu até o endereço 
acima citado. No local, a 
vítima, de 36 anos disse 
que o companheiro che-
gou em casa embria-
gado e que ele é usuá-
rio de crack. O homem 
teria chegado em casa 

agressivo e iniciou as 
agressões. As vítimas 
conseguiram fugir de 
casa e quando a PM che-
gou o acusado estava no 
quintal. Ainda alterado 
ele foi detido e preso em 
flagrante. A Polícia Civil 
(PC) investigará o crime.

Mesmo com a queda de R$ 1,6 bilhão na arrecadação de ICMS com-
parado a 2019, o Governo do Paraná direciona investimentos em ações 
de prevenção e combate ao coronavírus. Desde março, R$ 399,9 milhões 
foram empenhados e R$ 172,5 milhões liquidados. Os registros são do 
Novo SIAF (Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná) 
e estão ratificados pelo Fundo Estadual de Saúde (FunSaúde). Os valores 
utilizados se referem aos aportes realizados pelos Três Poderes para enfren-
tamento da pandemia. A maior parte dos recursos (R$ 173,2 milhões) 
se refere a investimentos feitos com recursos do próprio Fundo Estadual de 
Saúde do Paraná, no reforço e ampliação da rede pública de atendimento 
hospitalar contra o coronavírus.

Ladrão detido
Um homem de 54 anos foi 
acusado de receptação na 
noite da terça-feira (30), 
quando foi flagrado saindo 
de uma área de vegetação 
com uma sacola, na rua 
15 de Outubro, Jardim 
Bela Vista. Na sacola a PM 
encontrou algumas peças 
de som automotivo que 
haviam sido furtadas. O 
homem foi detido e levado 
à Delegacia de Polícia.

GOVERNO do Paraná já investiu R$ 400 milhões no combate ao Coronavírus

GILSON ABREU

Arenas S.A.
O Governo de Jair Bolsonaro 
deu o pontapé discreto 
para privatizar o parque 
olímpico do Rio de Janeiro. 
No Decreto 10.408, de 
terça-feira, redirecionou 
servidores da Secretaria 
de Desburocratização para 
o recém-criado Escritório 
de Governança do Legado 
Olímpico, que ficará sob 
comando do Ministério da 
Cidadania (onde está o extinto 
Ministério do Esporte). O 
grupo tem prazo de validade. 
Até dia 15 de janeiro de 2021 
terá missão de elaborar plano 
de ação para “destinação 
das arenas” - missão que 
caberá também ao Ministério 
sobre outras instalações do 
parque. O prazo poderá ser 
prorrogado, apenas uma vez, 
até 15 de junho.

Aliás...
... Se prefeito, governador 
e presidente não se 
estranhassem tanto, o Rio 
poderia ter hospitais de 
campanha nas desocupadas 
e gigantes arenas do Parque 
Olímpico na Barra. 

Aposentado
Veja quem se aposentou 
com salário de deputado 
federal: o TCU (Processo 
011.738/20) avalizou José 
Dirceu, condenado na 
Lava Jato. A relatoria é do 
ministro Augusto Nardes. 
Aposentaram-se também 
José Mentor e Saraiva Felipe 
(ex-ministro da Saúde).

Protecionismo...
O governo brasileiro listou 
materiais e equipamentos 
proibidos de exportação 
diante da pandemia, no 
Decreto 10.407, reforçando o 
que o presidente Bolsonaro 
já decidira meses atrás. São 
produtos médicos, hospitalares 
e de higiene essenciais ao 
combate, “enquanto perdurar 
a emergência em saúde pública 
de importância nacional”. 

... pandêmico
Indústrias brasileiras estão 
proibidas de exportar - e 
devem dar preferência ao 
mercado nacional - de luvas 
e máscaras (de todo tipo de 
material), vestuário e óculos 
de proteção hospitalar, 
ventiladores pulmonares e 
até camas hospitalares. 

O Breve
A Abin (Agência Brasileira de 
Investigação), à qual cabe 
triar e investigar nomes 
indicados para cargos de 1º 
escalão, dormiu no currículo 
de Carlos Decotelli, O Breve. 

Se liga!
O universitário merece ser tese 
de mestrado pós-covid. Tem 
smartphone bom, paga caro 
4G ou wifi em casa, assiste 
às lives dos artistas, séries na 
Netflix, curte seu Facebook, 
Insta e Twitter. E turbina o sinal 
se precisar. Mas... aparece na 
TV para reclamar que não tem 
internet boa para aulas on-line. 

MERCADO
Ponta de lança
Comenta-se em Brasília 
a estreita ligação entre 
o presidente da Abrasel, 
Paulo Solmucci Jr, e a 
Stone. Ano passado, a 
empresa patrocinou evento 
da entidade e cedeu seu 
CEO, André Street, para 
palestrar. A relação evoluiu 
e Solmucci Jr já é visto como 
um defensor dos interesses 
da Stone em assuntos 
econômicos e de regulação 
do mercado.

Ponto Final
Não se sabe o que é pior: o 
ciclone bomba ou o serviço de 
meteorologia de prevenção do 
Brasil, outro desastre. 
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O major reformado da Polícia 
Militar do Paraná, Valdecir Gonçal-
ves Capelli, assumiu a Secretaria 
Municipal de Defesa Social da Pre-
feitura de Umuarama, na manhã 
de ontem (quarta-feira, 1º). Ele 
foi nomeado pelo prefeito Celso 
Pozzobom, por meio da portaria 
1.513/2020, e passa a comandar 
o setor responsável pelas ações 
do município nas áreas de segu-
rança (Guarda Municipal), trânsito 
(Umutrans) e a Defesa Civil. O car-
go era ocupado interinamente pelo 
secretário municipal de Adminis-
tração, Vicente Afonso Gasparini, 
desde o início da gestão em 2017.

A posse aconteceu na sede da 
secretaria, junto à Guarda Munici-
pal e Umutrans, sem aglomeração 
por conta das medidas preventivas 

à pandemia de coronavírus.
Em nome do prefeito Pozzobom, 

o secretário-chefe de Gabinete e 
Gestão Integrada, Luiz Genésio Pi-
coloto, apresentou o novo secretá-
rio. Capelli é major da PM aposen-
tado recentemente, com 30 anos 
de serviços e mais cinco anos no 
Exército Brasileiro. Ele chegou a 
comandar o 25º Batalhão da Polí-
cia Militar, em Umuarama.

Picoloto agradeceu o traba-
lho dinâmico e a dedicação dos 
diretores da Guarda Municipal, 
inspetor Rissato, e da Umutrans, 
Dianês Piffer, bem como o empe-
nho do secretário interino Vicente 
Gasparini, ressaltou os altos in-
vestimentos feitos no setor, nos 
últimos anos – tanto em equipa-
mentos, quanto em viaturas, ar-

mamentos, treinamentos e infra-
estrutura, incluindo a ampliação 
da sede em execução.

“A área de segurança sem-
pre teve o respaldo do prefeito, 
que valoriza este trabalho e os 
seus integrantes, que sempre 
honraram a corporação. Recebe-
mos agora o Major Capelli, com 
grande experiência e qualifica-
ção na área pelos grandes ser-
viços prestados à Polícia Militar. 
Ele tem a confiança do prefeito, 
por contribuir para a redução da 
criminalidade”, disse. O secre-
tário Vicente Gasparini também 
deu as boas vindas ao novo se-
cretário, a exemplo de Dianês e 
do inspetor Rissato e do vereador 
Júnior Ceranto, que representou a 
Câmara de Vereadores na posse.

MAJOR Valdecir Capelli assume a secretaria que era interinamente ‘tocada’ pelo secretário de Administração

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Reconhecimento
O Major Capelli agradeceu o 

convite do prefeito Celso Poz-
zobom, falou da sua afinidade 
com a área e segurança pública 
e disse que mora a seis anos 
em Umuarama, tempo suficiente 
para conhecer a realidade local e 
os desafios que terá pela frente, 
seja na área do trânsito, implan-
tação do estacionamento rota-
tivo, combate à criminalidade e 
proteção do patrimônio público.

Destacou a proximidade entre 
as corporações da área de segu-
rança, como a Polícia Militar, a 
Guarda e a Polícia Civil, o trabalho 
conjunto e a harmonia na atuação 
das corporações, agradeceu a óti-
ma recepção e disse que veio para 

somar com os esforços da admi-
nistração, “na tentativa de melho-

Tiro
Na parte da tarde, Capelli 

acompanhou o inspetor Rissato a 
um estande de tiro da cidade para 
atividades prática e treinamento 
dos guardas municipais que vão 
trabalhar com arma longa (escope-
ta calibre 12), que realizam curso 
e terão prova final da próxima 
sexta-feira. Os instrutores são os 
inspetores Thiago e Douglas e o 
curso tem 60 horas de treinamen-
to. “É importante preparar bem os 
guardas que vão utilizar este ar-
mamento nas rondas, pois ele 
exige habilidades específicas 
e muito treinamento, além do 
curso e credenciamento obriga-
tório. O objetivo é dar mais se-
gurança à população”, apontou, 
parabenizando os guardas pela 
perícia demonstrada.

NOSSO secretário de defesa visitou as obras da Umutrans, acompanhado da diretora Dianês Piffer
rar um pouco mais o que já está 
bom”, completou.

Major aposentado assume Secretaria de Defesa Social
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Cresol prepara início das 
atividades em Umuarama

O Sistema Cresol celebrou, no 
início do mês passado, 25 anos. 
A trajetória de sucesso da coo-
perativa está ligada à missão de 
fornecer soluções financeiras com 
excelência por meio do relaciona-
mento para gerar desenvolvimento 
aos cooperados e comunidade e 
está chegando a Umuarama.

O anúncio foi feito pelo presi-
dente da Cresol Costa Oeste, Ade-
nilson Zanelatto, durante visita à 
Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), na tarde da última 
terça-feira (30).

Ele esteve acompanhado 
pelo diretor de negócios, Diocer 
Ribeiro, e foi recebido pelo presi-
dente Orlando Luiz Santos, pelo 
2º vice-presidente, Miguel Fuen-
tes Romero Neto, pelo presidente 
do Conselho do Jovem Empre-
sário (Conjove), Heitor Souza 
Vivian, e pela diretora de relações 

públicas, Val Pugas.
Segundo Zanelatto, mesmo 

com o cenário de pandemia, a 
expectativa em relação ao muni-
cípio e sua área de abrangência 
é das mais positivas.

“Chegamos não para compe-
tir, mas para somar”, ressalta. A 
meta do Sistema Cresol é ope-
racionalizar sua atuação ainda 
no primeiro semestre do próximo 
ano, contando com impor tan-
tes parcerias, como a que está 
sendo firmada com a Plusval, 

A cooperativa
A primeira cooperativa do sistema foi a Cresol Dois Vizinhos, hoje Cresol Pio-

neira, fundada em 24 de junho de 1995. No mesmo ano mais quatro cooperativas 
foram criadas no Paraná e abriram suas portas no ano seguinte. Em Francisco Bel-
trão, cidade considerada ‘berço do cooperativismo solidário’, foi criada uma base 

de serviços que mais tarde seria formalizada como Central Cresol Baser, a pioneira 
das quatro centrais que compõem o Sistema Cresol, que possui 560 agências e 
mais de 550 mil cooperados em 17 estados. A Cresol se firma como um sistema 
consolidado, com o desafio de harmonizar as ações que envolvem tecnologia e 

pessoas, com taxa de crescimento de 25% ao ano.

ORLANDO Luiz Santos, ladeado por Adenilson Zanelatto e Diocer Ribeiro na Aciu

ASSESSORIA

responsável pela reativação do 
frigorífico da antiga Averama.

Na manhã desta quarta (1), os 
diretores realizaram uma visita de 
cortesia ao prefeito Celso Pozzobom.

“Ficamos imensamente felizes 
com a notícia e com a constata-
ção de que esse planejamento 
estratégico teve início no segundo 
semestre do ano passado, quando 
os diretores realizaram a primeira 
visita e verificaram as potenciali-
dades regionais”, salienta o presi-
dente da Aciu, Orlando Luiz Santos.



11VARIEDADESUMUARAMA, 2 DE JULHO DE 2020

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você terá muita disposição para encarar o dia e esbanjará habi-
lidade para lidar com imprevistos: confie no seu lado destemido 
e tem tudo para se dar bem. 

Touro 21/04 a 20/05
Não faltará garra nem intuição para batalhar pelo que quer e 
superar desafios. Júpiter, mais próximo de Plutão, incentiva os 
contatos com pessoas e interesses em outras cidades, o que 
deve ampliar sua visão de mundo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Contatos com pessoas que partilham os mesmos interesses 
podem renovar suas esperanças profissionais ou semear boas 
amizades. Entrevistas, cursos online e concursos estarão em 
destaque: tenha fé que tudo pode dar certo. 

Câncer 21/06 a 21/07
Tenha foco, canalize a sua disposição para o trabalho e apro-
veite as boas chances que podem surgir. Você contará com mais 
determinação e ousadia para sobressair na carreira. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Hoje a Lua circula em seu inferno astral, mas fica em paz com 
Marte e favorece os interesses da sua intimidade. Convívio fami-
liar estará no centro das atenções e você saberá como tirar o 
melhor dos entes queridos. 

Aquário 21/01 a 19/02
Os interesses financeiros podem ter uma melhora, sobretudo 
através de vendas, trocas ou negociações. Por influência de 
Júpiter e Plutão, suas convicções e crenças devem ficar mais 
firmes, ainda que não demonstre abertamente. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua, que hoje atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo, 
faz aspecto positivo com Marte, realçando seu ânimo para lutar 
por suas metas profissionais e por melhorias financeiras. Há 
chance de se dar bem em novo ciclo no serviço – procure se 
adaptar e aprenda o que puder. 

A Lua dá um rolê em seu signo e fica em sintonia com Marte, que 
segue o baile em seu paraíso, reforçando seu carisma, sua capa-
cidade de liderança e seu jeito espontâneo. Sua disposição, alegria 
de viver e seu otimismo vão contagiar quem interagir contigo hoje. 

Mudanças podem ocorrer e favorecer seus assuntos profissio-
nais. Terá vantagens nas transformações ao aceitá-las e pro-
curar se adaptar. Na paixão, sua estrela vai brilhar e você tem 
tudo para fazer um tremendo sucesso na paquera. 

Em visita pela sua Casa 4, a Lua traz mais pique e desenvoltura para 
lidar com os assuntos familiares. Ela também troca likes com Marte, 
elevando sua capacidade de iniciativa e superação. No trabalho, tende 
a encontrar boas saídas para imprevistos e dará conta dos deveres. 

Pode se dar bem ao investir seu tempo em estudos e cursos 
online. O período também é ideal para agitar nas redes sociais 
e ampliar sua lista de amigos e de contatinhos. Se trabalha 
com vendas, compras, encomendas, entregas ou quer montar 
algo com pessoa de sua confiança, pode ter boas novidades.

Você vai se mostrar mais otimista em todos os setores da sua 
vida, além de se valer de um estilo mais generoso e cooperativo 
com os outros. Júpiter e Plutão, que estarão mais próximos, 
estimulam seus contatos e apontam aprendizados em conversas 
com gente influente e experiente. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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HOMEOTERMO
SABREBENS

JUNTOIRENE
LITESETN

COATPOTI

ROERACORDA

Possível
língua

materna
de Jesus

Figura de
linguagem
de "claro
x escuro"

Pássaros
silvestres
amare-
lados

O filme que
retrata u-
ma história
de amor

Sucesso
de Raul
Seixas

Pessoa 
que crê na
existência
de Deus

Professor  
Xavier, em

relação
aos X-Men 

(?) de luz,
arma dos

Jedis
(Cin.)

(?) materi-
ais: dese-
jo do con-
sumista

Em (?): 
teorica-
mente

Thiago
Neves,

meia (fut.)

Rio que
cruza o
Ceará e
o Piauí

(?) Diniz,
atriz

Sufixo de
"audaz"

Custo, em
inglês

Afluente
do Reno
Gordura
líquida

Casaco,
em inglês
Roentgen
(símbolo)

(?) Rava-
che, atriz
Máquina
de tecer

Quebrar
um com-
promisso
já assu-

mido
(pop.)

Tecido
muito fino

Corpo
celeste

Papel do 
Movimen-
to Demo-
crático

Brasileiro
durante
a ditadu-
ra militar

"Um", em 
"unicelular"
Pintura ou

Teatro

Encontros
vocálicos

Órgão
filtrador

Dançam 
a valsa

Reposição
(?): trata-

mento comum de mu-
lheres na menopausa

"Gaivota",
em tupi

Distanciamento emo-
cional (fig.) Oscar de

Gary Old-
man (2018)

Porção do oceano
que banha a maior

parte da costa
brasileira

Peixe típi-
co do su-
shi (Cul.)

Adoro

Real
Potosí, no

placar
(fut.)

Uno (uma
coisa a
outra)

51, em
romanos

O animal
que man-
tém a tem-
peratura
interna

constante

3/ati. 4/coat — cost — poti. 8/antítese. 10/homeotermo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
DOE

Duas campanhas 
solidárias  Sesc e 
Aciu. Alimentos 
não perecíveis, 

produtos de 
higiene,  limpeza, 

álcool em gel, 
luvas e másca-

ras para famílias 
em condição de 
vulnerabilidade 

social e a Campa-
nha do Agasalho. 
Donativos podem 
ser entregues na 

ACIU. 

“Os únicos que 
não têm cicatrizes 
são aqueles que 
decidiram não 

combater.”
(C.S. Lewis)

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna -, 
Thais Marques, Suellen Moro, 
Maria Cristina Costa Martins 
Custódio, Rosemar Cristina 

Lorca Marques Valone, Vinicius 
Fernando Marcolin, Reinaldo 

Monteiro da Silva, Délia Golin 
Petrucci, Reinaldo Monteiro da 
Silva, Bruno da Silva Ribeiro  
e Roberlei Carlos Enumo. Da 

coluna: felicidades.

POSSE NO LIONS 
A posse no LIONS CLUB UMUARAMA foi virtual, transmitida pelo Facebook na 
página do LIONS Distrito LD-6 no domingo, dia 28.   e teve a participação de 

várias lideranças leonísticas da região, entre eles o Governador do Distrito LD-6, 
Companheiro Gilberto São João e sua esposa Maria Eliana, o Governador eleito 
Companheiro Ari Eduardo Stroher e sua esposa Sueli.   Assumiu a presidência 

do Lions Clube de Umuarama o Companheiro Adilson dos Santos Granados e sua 
esposa Eliane ( foto).  Quem transmitiu o cargo foi o Companheiro Jeferson 

Carmelo Pacheco e sua esposa Katia.  Na ocasião, também foi empossado novo 
associado, Companheiro Alberto Osmar Paniagua Meza e sua esposa Liz Natalia.

ARQUIVO LIONS
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C

I 1
76

5-
J

A noite de segunda-feira (29)  foi festiva apadrinhada pelo rotariano   
João Mendes Martins na posse da Elis Magna Martins e Fábio Rocha. A 

 transmissão foi ao vivo prestigiada pelos rotarianos, em suas casas. Os 
novos companheiros que tomaram posse foram Ana Flávia Miqueleto / 
padrinho João Abdon, Elis Magna Fernandes / padrinho Edvaldo Lucio 

Bezerra  e Fábio Rocha / padrinho João Mendes Martins.

Sem Crise
Com este novo lançamento a 
construtora Morena pretende 
atrair jovens investidores ao 
mercado imobiliário com op-
ções a partir de R$998 men-
sais.  Isso mesmo. Ousada e 
vendo os nichos do mercado 
a Construtora Morena ( com 
33 anos de atuação) traz o 
lançamento mais esperado 
dos últimos tempos, o Top 

Life New Concept que  apos-
ta em um empreendimento 
com apartamentos do tipo 
studio com 210 unidades, 

11 salas comerciais, área de 
lazer, salão de festas, es-

paço kids, espaço gourmet, 
academia, piscina adulto 

com borda infinita 
a única de Umuara-
ma, piscina infantil, 

café e conveni-
ência, coworking, 

lavanderia compar-
tilhada, bicicletário, 

tool sharing, car 
wash, pet care , 

administração e 100 
vagas de garagem 
rotativas. Aposto 
que você não vai 
ficar de fora...

NOVOS ROTARIANOS! 
ARQUIVO ROTARY



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 2 DE JULHO DE 2020

COBALT 1.4 LTZ .............................................. 13/14 ..............PRATA ............................ COMPLETO .....................................................R$ 37.900,00

CRUZE SEDAN LT .......................................... 14/15 ..............PRETO ............................ COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT ......................................... 14/14 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 48.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ ...................................... 15/15 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................R$ 58.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 17/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 74.900,00 

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..................... 16/17 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...................... 17/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 83.900,00

FORD KA 1.5 SE .............................................. 18/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 43.900,00

MONTANA 1.4 LS .......................................... 14/15 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 32.900,00

MONTANA 1.4 LS .......................................... 18/19 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 42.900,00

ONIX 1.0 LT ...................................................... 17/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 41.900,00

ONIX 1.4 LT ...................................................... 13/13 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 33.900,00

ONIX PLUS 1.0T LT ........................................ 19/20 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT ...........................................R$ 69.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER .......................... 19/20 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 74.900,00

PRISMA 1.4 LT  ................................................ 15/16 ..............PRATA ............................ COMPLETO .....................................................R$ 41.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL .............. 17/18 ..............PRETO ............................ COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 147.900,00

SPIN 1.8 ACT AT ............................................. 17/18 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT ...........................................R$ 57.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO ............................ 17/17 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4 ................................ 17/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................ R$ 163.900,00
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COMUNICADO DE EXTRAVIO 

L POSSETTI DELA VALENTINA E CIA 
LTDA - ME, sociedade empresária limi-
tada, com sede e domicilio sito à Ave-
nida Olinda, nº 1.382, Jardim Canadá 
II, CEP 87.505-080, NA CIDADE DE 
Umuarama, Estado do Paraná, devi-
damente inscrita no sob nº CNPJ 
00.067.014/0001-22, COMUNICA 
O EXTRAVIO DO ALVARÁ Nº 18.480. 
Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Em sua campanha de pós-graduação 2020, 
modalidade lato sensu, a Unipar está ofertando 

mais de cem cursos de especialização. São opções 
em todas as áreas do conhecimento, tudo com 
intuito de atender as demandas do mercado de 
trabalho, que está cada vez mais exigente, e as 
perspectivas dos profissionais, que buscam o 

aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no 
curso superior.

Somente em Umuarama (Unidade-Sede) são mais 
de 30 cursos. Aos graduados em Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo e áreas afins, como os 
tecnólogos em Construção Civil, uma das opções 
é a pós-graduação em Estruturas de Concreto e 

Fundações. 
O curso tem como intuito capacitar os 

profissionais para atuar no campo de projeto de 
estruturas de concreto para edificações, aplicando 

as técnicas de concepção de projeto estrutural, 
dimensionamento, verificação e detalhamento 

com base nas normas técnicas vigentes.
Outro diferencial do curso é sua matriz curricular, 

que foi planejada com um projeto pedagógico 
moderno e dinâmico, voltado para atender as 

exigências do MEC. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Estruturas 
de Concreto e Fundações

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

Alistamento até
30 de setembro
Por conta da pandemia da Covid-
19 o Governo Federal ampliou o 
prazo para o alistamento mili-
tar obrigatório, que agora é 30 
de setembro. Devem se alistar 
homens que completam 18 anos 
neste 2020 e sejam brasileiros. É 
possível fazer o alistamento tanto 
pela internet quando compare-
cendo à Junta Militar. É preciso 
levar o RG, CPF e comprovante de 
endereço para se alistar pessoal-
mente. Aqueles que estão atra-
sados devem resolver a situação 
pessoalmente.

Serviço obrigatório

O serviço militar é obrigatório e 
dura um ano. Conforme o Ministé-
rio da Defesa, aqueles que não se 
alistarem, além da multa, também 
ficam impedidos de tirar ou reno-
var o passaporte, ingressar em 
serviço público, se matricular em 
instituição de ensino, obter car-
teira profissional ou registro de 
diploma, participar de concurso 
público entre outros. Para saber 
mais basta clicar aqui ou ligar 
para (44) 3906-1118.
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Com arquibancadas vazias começa 
domingo a temporada 2020 de F1

No próximo domingo (5), final-
mente terá início a temporada 
2020 da Fórmula 1, com o Grande 
Prêmio da Áustria, que há exata-
mente um ano, agitou a categoria 
com uma disputa quente entre Max 
Verstappen e Charles Leclerc.

O palco da primeira corrida da 
temporada será o circuito de Spiel-
berg, que no domingo seguinte 
receberá mais uma corrida, o GP 
da Estíria, como forma de rema-
nejar o calendário devido à pan-
demia de coronavírus.

Localizado nas colinas verdejan-
tes do interior da Áustria, o circuito 
de Spielberg é de alta velocidade, 
e os carros ficam mais de 70% 
do tempo de volta com aceleração 
máxima. Porém, apesar de ser uma 
das pistas mais curtas da tempo-
rada, com apenas 4,3 km, há diver-
sos pontos de ultrapassagem, o que 
torna as corridas bastante agitadas.

Em 2019, Charles Leclerc domi-
nou a classificação e liderou quase 
toda a corrida. Mas havia um Max 

Verstappen em seu caminho. Depois 
de cair para oitavo na primeira volta, 
o piloto da RBR reagiu e, empur-
rado pelo mar laranja de torcedo-
res holandeses, foi passando um 
a um, seus adversários até colar 
em Leclerc no fim. Depois de uma 
primeira tentativa frustrada, Max 
tomou a ponta na marra e venceu.

O toque entre os carros foi 
investigado, mas os comissários 
confirmaram a vitória de Vers-
tappen. Charles Leclerc havia 

conquistado a pole position e man-
teve a liderança após a largada.

FATORES
A corrida em Spielberg costuma 

ser disputada no meio do ano, 
durante o verão na Áustria. O calor e 
a altitude de quase 800 metros 
tornam a refrigeração dos carros 
bastante crítica, o que atrapa-
lhou a poderosa Mercedes nos 
últimos anos. O asfalto liso e 
pouco aderente também é um 
desafio para as equipes.

PRIMEIRA etapa da temporada, na Áustria, corrida promete emoções e muita disputa

DIVULGAÇÃO
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